
До
Конституционен съд 
на Република България

СТАНОВИЩЕ 
по конституционно дело № 16/2013 г.

от
Български хелзинкски комитет (БХК) 

чрез
адвокат Маргарита Илиева, САК,
директор на Правна програма, БХК 

адрес: ул. „Върбица“ № 7, ет. 4
София, 1504
тел.: 02/943 4405, 944 0670

Уважаеми конституционни съдии,

становището  ни  е,  че  са  налице,  кумулативно,  две  основания  за  предсрочно

прекратяване на пълномощията на господин Пеевски, като народен представител. Това

са: 1. неговата  оставка; и 2.  несъвместимост поради изпълнение на друга държавна

служба, която вие следва да установите. В действителност, твърдим, че депутатските

пълномощия на господин Пеевски вече са прекратени, на първото основание, по силата

на самата Конституция. 

1. Оставка 

Безспорно  е,  че  господин  Пеевски  е  подал  оставка  пред  Народното  събрание  (НС).

Това, само по себе си, изпълва хипотезата на чл. 72, ал. 1, т. 1 – „подаване на оставка



пред Народното събрание”, без други условия. Диспозицията на тази норма е автома-

тично предсрочно прекратяване на пълномощията на народния представител. 

Няма значение, че НС не е приело решение, по смисъла на чл. 72, ал. 2, с което да уста-

нови това. Настъпването на последицата „предсрочно прекратяване на пълномощията

на народния представител”, по смисъла на чл. 72, ал. 1 („последицата”), е автоматично,

ex lege, само по силата на конституционната норма, щом се изпълни хипотезата на т. 1 -

„подаване на оставка пред Народното събрание”. Решението на НС, предвидено в чл.

72, ал. 2, само констатира това. То не поражда правния ефект. Последицата настъпва,

независимо от него. 

Това е ясно от самия език на нормата, в тази й част (т. 1). Тя предвижда само „подаване

на оставка пред Народното събрание”, за да се породи последицата – а не, например,

„оставка, приета от Народното събрание” или „приемане от Народното събрание на по-

дадена оставка”. За сравнение, при неизбираемост/ несъвместимост (т. 3), се изисква

„установяване на неизбираемост или несъвместимост” – а не просто „(възникване на)

неизбираемост или  несъвместимост”. С други  думи, решението  на  Конституционния

съд,  с  което  се  установява  неизбираемостта/  несъвместимостта,  е  необходимо,  за  да

настъпи  последицата и тя настъпва  с влизането на решението в сила.1 Това обаче не

важи при оставката. Решение на НС, с което тя се констатира, не е необходимо, за да

настъпи последицата; към момента на вземането на такова решение, тя вече е настъпи-

ла и то само означава това. 

Положението е същото, както при смъртта (т. 4) и влизането в сила на определена при-

съда (т. 2). Там също езикът на нормата не включва „установяване”, като част от по-

раждащия  последицата  правопрекратяващ  факт.  Предвижда  се  само,  съответно,

„смърт” и „влизане в сила на присъда […]”. Решението на НС, в случаите по т. 2, с кое-

то се установява настъпването на последицата, не е необходимо за нейното пораждане.

То само констатира, че тя е настъпила. В противен случай, езикът на нормата би бил,

примерно, „установяване на влязла в сила присъда […]” или „установяване на смърт”,

както е по т. 3. Но, разбира се, мъртвият, и без решение на НС, вече не е - не може да

бъде, депутат.2 Така и окончателно осъденият с определена присъда, от момента на вли-

1 За това безспорно правно положение вж., например, Решение № 4/1995 г. на Конституционния съд, стр.
2. 
2 В този случай, не се предвижда и констативно решение на НС. Такова е ненужно, защото смъртта, за
разлика от присъдата и оставката, отнема физическата възможност на лицето да продължи като депутат
и това не може да се скрие. В случаите на оставка и присъда лицето физически може да се явява в НС,
като опита да скрие тези факти, но то конституционно не може да бъде народен представител. Решението



зането й в сила, не е, защото конституционно не може да бъде повече, депутат. НС само

признава това. Неговото решение придава писмена форма на този факт, но не го причи-

нява. 

Същото важи и за подаването на оставка. Подалият оставка, както мъртвият и осъде-

ният, не е вече депутат, по силата на самата Конституция. НС няма власт, със свое ре-

шение в друг смисъл или с отказ/ бездействие въобще да приеме решение, да осуети

това действие на Конституцията. То може само да го установи. А ако откаже да го уста-

нови - както в процесния случай, това е без значение за действието на Конституцията.

То настъпва пряко по силата на нейната норма и не става залог на волята на НС. Затова,

въпреки че НС не е установило последицата от подаването на оставката, тази последи-

ца е налице. Господин Пеевски оттогава вече не е народен представител. 

За още един довод в подкрепа на текстуалното тълкуване, което правим, да погледнем,

за сравнение, и чл. 111, ал. 1, т. 2 от Конституцията: 

„Правомощията на Министерския съвет се прекратяват: […] 2. с приемане на оставката

на Министерския съвет или на министър-председателя; […]„

От редакцията й се вижда, че, когато приемането на оставката е с правопрекратяващ

ефект, това е изрично написано – „правомощията на [субекта] се прекратяват с приема-

не на оставката” му от НС. Освен подаването на оставка, трябва да е налице още едно

условие, без което не може: оставката да бъде приета. Ако такъв, конститутивен прие-

мащ акт на НС беше необходим и за предсрочното прекратяване на пълномощията на

народния представител, редакцията на нормата на 72, ал. 1, т. 2 щеше да е като тази на

чл. 111, ал. 1, т. 2. Тя не е. 

Отделно от въпроса за неконститутивния характер на решението на НС по чл. 72, ал. 2,

не е конституционно търпимо НС да претендира благоприятни за себе си/ отделни на-

родни представители последици от собственото си бездействие – в случая, да приеме

решение, по смисъла на чл. 72, ал. 2. НС е било длъжно да приеме такова решение,

щом е била налице хипотезата на чл. 72, ал. 1, т. 1 – подаване на оставка пред него.

Като е бездействало да приеме такова решение, НС е пропуснало/ отказало да изпълни

чл. 72, ал. 2. Това негово неизпълнение не може да се използва, от него или друг субект,

като основание за неизпълнение и на чл. 72, ал. 1, т. 1. Действието на Конституцията не

на НС в тези случаи препятства прикриването на това. 



може да се поставя в зависимост от бездействието на НС да я изпълнява. Конституция-

та обвързва НС; не обратното. Тя обективира обществения договор между НС и нас,

обществото, а рacta sunt servanda. 

По  същите  причини  е  без  значение  „оттеглянето” на  оставката,  предприето  конюнк-

турно в процесния случай. Подаването на тази оставка, само по себе си, вече е породи-

ло последицата, предвидена в чл. 71, ал. 1 и това не е отменимо. Отделният народен

представител още по-малко и от НС може да осуети или отмени действието на Консти-

туцията,  със  свой  (последващ)  акт.  В  още  по-голяма  степен  важи  правната  не-

възможност  действието  на  Конституцията  да  се  постави  в  залог  от  действията  или

бездействията на едно лице, като господин Пеевски. Неговото „оттегляне” на оставката

му не променя факта  на настъпилото предсрочно прекратяване  на пълномощията му,

което пряко е последвало от подаването на тази оставка пред НС. Също както „оттегля-

нето”  не  би  имало  правно  значение,  ако  междувременно  НС  беше  констатирало

предсрочното прекратяване с решение, така и в случая то няма значение, въпреки че

НС е бездействало да приеме такова решение – защото НС и господин Пеевски не мо-

гат да си сътрудничат, за да избегнат действието на Конституцията. Те могат само да

опитат, както е в процесния случай, но не могат да имат успех. 

Довод за декларативния характер на решението на НС по чл. 72, ал. 2 е и това, че НС не

може  да  принуждава  народния  представител  да  продължи  работа,  като  такъв,

посредством неприемане на подадена от него оставка. Да си представим, че народен

представител, отвратен от  този  парламент, подава оставка. Нима  с решението си НС

може  да  я  отхвърли? Нима  народният  представител  може  да  бъде  задължен  да  про-

дължи  да бъде такъв, ако той  не желае? Как ще стане  това? Нима отказът  на НС да

приеме оставката му може да замести неговата воля да представлява народа си? Такова

опорочаване  на  отношението  избиратели-избраник,  което  се  основава  на  свободната

воля на двете страни, би било нарушение и на избирателните им права – избирателите

са гласували за човек, който  иска да ги представлява; субектът на пасивното избира-

телно право не може да бъде насилван да прави това. То е негово право, а не задълже-

ние. Ясно е, че НС няма власт да обуславя решението на народния представител сам да

прекрати  предсрочно  пълномощията  си.  По  Конституцията  той  причинява  това  са-

мостоятелно, със свой акт – подаването на оставка per se. Парламентът, като адресат на

този акт, може само да документира това, че е станал негов реципиент и го прави с ре-

шението по чл. 72, ал. 2. Решението му не обуславя предсрочното прекратяване, то го

прогласява.    .



Освен всичко това, решение на НС за приемане на оставката на господин Пеевски, по

същество,  има, макар и не обективирано в нарочно за това „решение”. Решението на

НС да приеме оставката на господин Пеевски се съдържа, поглъща се в решението му

да го избере за председател на ДАНС – друга държавна служба, изпълнението на която

е несъвместимо с продължаването на депутатските пълномощия на господин Пеевски и

НС знае това. Ето защо, когато НС е решило да избере Пеевски да изпълнява тази друга

държавна служба, НС е съобразило и приело неговата, вече подадена към оня момент,

оставка и факта, че той престава да бъде народен представител. Ето защо, ако НС беше

изпълнило  чл.  72,  ал.  2 от  Конституцията  и  беше  приело  нарочно  решение  относно

оставката на господин Пеевски, това решение щеше да бъде, че я приема. (Предполага-

ме  парламента  като  рационален  орган,  с  интелектуален  и  поведенчески  интегритет.

Очевидно, би било проява на безсмислие да вземе решение, че не приема оставката на

господин  Пеевски,  и,  същевременно,  решение,  че  го  избира  за  друга,  несъвместима

служба). 

Затова Конституционният съд трябва да приеме, че липсата на нарочно решение на НС

относно оставката на господин Пеевски няма правно значение, защото действието на

такова решение, без друго, е само съобщително, а не правопрекратяващо и защото та-

кова решение реално е субсумирано в решението на НС за избор на господин Пеевски

за несъвместима друга държавна служба. 

2. Несъвместимост поради изпълнение на друга държавна служба

Безспорно е, че господин Пеевски бе избран да изпълнява длъжността „председател на

ДАНС”,  с  решение  на  НС,  което  впоследствие  бе  обнародвано.  Безспорно  е,  че  той

положи  клетва  пред  НС,  като  такъв.  Безспорно  е,  че  е  подписал  и  клетвен  лист.

Безспорно е и че той извърши редица основни действия по изпълнение, на практика, на

тази  несъвместима,  друга  държавна  служба.  Тези  факти  категорично  осъществяват

хипотезата на чл. 68, ал. 1, предложение първо и водят до несъвместимост, по смисъла

на чл. 72, ал. 1, т. 3, която Конституционният съд следва да установи.  

Твърди  се,  че  господин  Пеевски  не  е  подписал  акт  за  встъпване  в  длъжността  на

председател  на  ДАНС,  но  това,  дори  да  е  така,  няма  значение  за  настъпването  на

несъвместимостта по Конституцията. Неподписването на такъв акт не променя факта

на  изпълнението  на  друга  държавна  служба,  осъществено  от  господин  Пеевски,  със



съгласието на НС, което го избра за това, а това е достатъчно по чл. 68, ал. 1. 

Веднага, след като е избран от НС и се е заклел пред него, на 14 юни 2013 г., господин

Пеевски  фактически  встъпва  в  длъжността  „председател  на  ДАНС”,  като  започва

практическо осъществяване на правомощията на такъв: той се въвежда във владение,

метафорично  казано,  на  кабинета  на  председателя  на  ДАНС;  провежда  срещи  със

служители на ДАНС, в качеството на техен нов ръководител; дава интервю за вестник,

в качеството на председател на ДАНС, в което изрично заявява всичко това;3 участва в

„работна среща” с главния прокурор и министъра на вътрешните работи, в качеството

си  на  председател  на  ДАНС;  взема,  заедно  с  тях,  решение  да  проведат  и  „работно

съвещание”, на следващия работен ден, на което да обсъждат „организационни мерки”

и  „разследването  на  конкретни  досъдебни  производства”;  прокуратурата  официално

оповестява  това  пред  обществото,4 като  изрично  нарича  господин  Пеевски

„председателя на ДАНС”;5 впоследствие главният прокурор го потвърждава публично,

като  заявява,  че  е  работил  с  господин  Пеевски,  в качеството  му, не  на  личност, а  на

институция, „избран председател на ДАНС”6. 

Главният  прокурор,  в  това  изявление,  риторически  пита:  „Смятате  ли,  че  главният

прокурор  знае  кой  си  е  подписал  акта  за  встъпване  или  не?”7 И  наистина  –  това

подписване  е  релевантно  за  правоотношението  между  господин  Пеевски  и  неговия

службодател, но то не е релевантно за конституционното правоотношение между него

и избирателите, съответно, НС, и по  импликация, за отношенията с други държавни

органи.  Несъвместимостта  е  въпрос  на  конституционното  правоотношение  и  тя  е

релевантната по това дело.

 

Всички  тези  непренебрежими,  същностни  действия  на  господин  Пеевски  по

изпълнение  на  несъвместима  служба  бяха  широко  отразени  в  медиите,  с  което

завършено се консумираха, публично, като такива. В интервюто си, „вече в кабинета на

директора на ДАНС, само час, след като [е] избран от парламента на този пост”, самият

3 Вж. http://pressadaily.bg/publication/17295-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%9F
%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8:-%D0%9D%D0%B0%D0%B4-%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80/, както и
приложение № 1 към настоящето становище. 
4 Вж. http://www.prb.bg/main/bg/News/3686/, както и приложение № 2 към настоящето становище.
5 А  не, примерно,  „избрания  за председател” или  друга  фраза, която да  обозначава  незавършеност  на
фактическия състав на встъпване в длъжността от Пеевски. 
6 Вж. http://www.focus-news.net/?id=n1795429, както и приложение № 3 към настоящето становище.
7 Пак там.



Пеевски заявява: „Започвам веднага работа […] Ще работя утре и вдругиден [събота и

неделя], в понеделник ще направя съвещание с ръководния екип.”8 Той няма съмнение,

като  какъв  прави  това  и  откога  е  такъв:  „В  мига,  в  който  съм  подписал  клетвена

декларация и съм се заклел пред парламента, аз съм шефът на ДАНС.”9 Той допълва,

относно правомощията си: „Имам пълен достъп до класифицирана информация на най-

секретно  ниво  […]  подновен.”10 Вероятно  е  господин  Пеевски  да  е  изпълнявал

службата  на  председател  на  ДАНС  и  като  е  използвал  този  свой  пълен  достъп  до

документация на агенцията. 

Никое  от  тези  действия,  само  по  себе  си  взето,  не  е  съвместимо  с  качеството  на

народен  представител.  Кумулирането  им,  на  още  по-силно  основание,  причинява

несъмнена несъвместимост. Тя е настъпила по силата на самата конституционна норма

(чл.  68,  ал.  1)  още  с  полагането  на  клетвата  на  господин  Пеевски,  с  което  той

категорично встъпва в длъжността на председател на ДАНС. Тя, несъвместимостта, не

зависи  от  волята  на  господин  Пеевски  да  запази  положението  си  на  народен

представител (която  той  изразява  с „оттеглянето” на  оставката  си). Неговата  воля  да

продължи да бъде народен представител няма никакво правно значение пред волята на

обществото,  обективирана  в  Конституцията,  да  не  допуска  хора,  като  него,  които

вършат неща, несъвместими с разделението на властите, да запазят властта на народни

представители. Да се допусне обратното, означава да се приеме, че господин Пеевски, с

„оттеглянето”  на  оставката  си,  дерогира  конституционна  норма.  Такава  правна

възможност,  разбира  се,  няма  и,  от  всички,  най-малко  Конституционният  съд  ще  я

създаде.  

Същото важи за твърдяното умишлено неподписване на акта за встъпване в длъжност

от  господин  Пеевски.  Господин  Пеевски  не  може  еднолично  да  държи  заложница

конституционната норма относно несъвместимостта. Тя действа, независимо от него.

Императивният  и  фундаментален  принцип  на  разделението  на  властите,  заедно  с

нормите-гаранции за него,11 не зависи от никого, а най-малко от тези, които биха били

заинтересовани от заобикалянето му.   

8 Вж. http://pressadaily.bg/publication/17295-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%9F
%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8:-%D0%9D%D0%B0%D0%B4-%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80/, както и
приложение № 1 към настоящето становище.
9 Пак там.
10 Пак там.
11 Вж.  решение  на  Конституционния  съд  №  5/  1993  г.  за  изрично  артикулиране  на  целта  на
конституционния институт на несъвместимостта – „да гарантира спазването на принципа за разделение
на властите”, стр. 2. 



И  така,  господин  Пеевски  несъмнено  стана  и  беше  председател  на  ДАНС.  Освен

всичко, гореизложено, довод за това е и фактът, че след отмяната на НС на решението

за избора му, министър-председателят е назначил отново, за втори път, с решение от 20

юни,  изпълняващия  временно  функциите  на  председател  на  ДАНС  (назначен  като

такъв за първи път на 30 май). Следователно, междувременно председател на ДАНС е

бил друг и този друг е Пеевски. 

Това  несъмнено  е  изпълнение  на  „друга  държавна  служба”,12 конституционно

несъвместимо с качеството на народен представител. Няма значение, че изпълнението

е  било  кратковременно.  Продължителност  на  изпълнението  не  се  изисква  от

Конституцията.  Господин  Пеевски  не  може  да  запази  качеството  на  народен

представител,  докато  и  след  като  е  изпълнявал  друга  държавна  служба,  защото

възможност за това Конституцията дава само на избраните за министри (чл. 68, ал. 2).

Никой друг, изпълняващ или изпълнявал „друга държавна служба”, не се ползва от това

единствено изключение по Конституцията. „Недопустима е каквато и да било аналогия

или  разширително  тълкуване  на  чл.  68,  ал.  2  от  Конституцията.  Текстът  визира

конкретно  и  изключително  само  една  категория  висши  длъжностни  лица  –

министрите.”13

Конституционният съд да не наложи тези конституционни норми, би било равносилно

на  позволение,  в  бъдеще  всеки  депутат,  чиято  съмнителна  биография  влече  риск

гражданите да изригнат срещу избора му на друга държавна служба, да се гарантира

срещу загуба на депутатското си място, като умишлено не подписва акт за встъпване в

новата длъжност, от която би могъл да бъде отстранен под натиска на суверена. Това би

било институционализиране на нищожността на правото.

В  заключение,  Конституционният  съд  следва  да  установи,  кумулативно,  че

пълномощията  на  господин  Пеевски  като  народен  представител  са  предсрочно

прекратени с подадената от него оставка и че, дори това да не беше така, изпълняваната

от  него  държавна  служба,  като  председател  на  ДАНС,  го  е  поставила  неотменимо  в

положение  на  несъвместимост,  която  Конституционният  съд  установява.  Ако  не,

конституционният  съд  следва  да  установи  това  алтернативно.  Във  всички  случаи,

12 Не цитираме определенията на това понятие, дадени от Конституционния съд в решенията му № 18/
2001 г., 4/ 1993 г. и 5/ 1993 г., тъй като в процесния случай не е необходимо поради безспорността на
държавно служебния характер на длъжността на председателя на ДАНС.   
13 Вж. решение на Конституционния съд № 4/ 1993 г., стр. 3.



господин  Пеевски  не  може  повече  да  бъде  народен  представител,  без  нарушение  на

Конституцията.   

София, С уважение,

16 юли 2013 г.

адв. Маргарита Илиева


